مجلة علمی مطالعات زبانی و بالغی
سال  01ـ شماره  01ـ پاییز و زمستان 89
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سماع وزن
مظاهر مصفا

چکیده
وزن در دیوان کبیر غزلیات موالنا یکی از برجستهترین نکات سبکی الیه بالغی و موسیقایی
شعر موالناست .آمیختگی روح و جان موالنا با موسیقی و سماع و درک عارفانة او از سماع درونی
انسان و سماع کائنات در مسیر « یسبح هلل مافی السموات و مافی االرض» موجب شده است تا این
حد از تنوع وزنی و نشاط وزنی در اثر وی امکان جوالن داشته باشد و خود را بنمایاند.
متن حاضر که در باره تنوع بحور عروضی و زیباییها و تناسب آن با احواالت موالنا در غزلیات
شمس است ،قسمتی از سخنرانی دکتر مظاهر مصفّا در آخرین روز بزرگداشت موالنا در تاالر
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران  ،در چهارم دی ماه  2536است که پیشتر با جدولهای هفتادگانة
وزن غزلها در مجله راهنمای کتاب ،سال هجدهم ،شمارة  7-8-9مهر،آبان و آذرماه  2531به چاپ
رسیده بود .و گواه صادقی بر چیرهدستی آن شاعر ارجمند بر زوایا و خبایای عروض فارسی و عربی
است.
برای بزرگداشت یاد آن استادِ استادان ،پژوهشگر فرهیخته و بیش از همه  ،شاعر بزرگ قصیده و
مثنوی در روزگار ما  ،با لطف استاد سرکار خانم دکتر امیربانوکریمی فیروزکوهی (مصفا) بخشی از
آن سخنرانی پر ارزش در این شماره مجله مطالعات زبانی و بالغی  ،بدون کمترین تغییری اجازه
بازچاپ گرفت.
کلیدواژه  :بحور عروضی  ،کلیات شمس  ،سماع  ،زحافات عروضی

 روانشاد دکتر مظاهر مصفا ،استاد ممتاز دانشگاه تهران.
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 ....از آنچه در تعدید بحرها و وزنهای دیوان شمس با اهمیت و شایان توجه است
یکی دقت در بحرهای غریب و وزنهای غیر معمول است که در نسخههای قدیمتر
بر آنچه استاد فقید فروزانفر مرتب کرده است به عنوان بحور متفرقه ،و اوزان غریبه،
در پی هم آوردهاند .ترتیب غزلها در این نسخهها ترتیب وزن است وصواب هم
همین است یعنی آن صورت نخستین تبویب و ترتیب این دیوان در زمان حیات یا
بعداز حیات موالنا؛ و من گمان میکنم آقای مسعود فرزاد از این فهرستهای
اجمالی وزن که در آغاز دفترهای دیوان شمس مرحوم فروزانفر آمده است در تنظیم
جدولهای عروضی دیوان استفاده کرده باشند و نه از متن غزلها  ،البته جز برای
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یافتن شاهدها و تطبیق وزنها .2ایشان براساس همین جستجو  17وزن در غزلها
یافتهاند و به اتکاء آن موالنا را بزرگترین عروضدان و آهنگساز و آهنگشناس
جهان شناختهاند .این رقم از آنچه مرحوم فروزانفر دریافتهاند کمی کمتر است .من
اکنون تردیدی در نتیجة قول ایشان روا نمیدارم اما حیرت من از این است که ایشان
این رقم را چگونه بدست آوردهاند اگر وزنهای همخانواده و مشتق از یك اصل را
از سالم و مزاحف (و منزحف) مالک اعتبار قرار دهیم و هر دسته را یکی به حساب
آوریم  ،تعداد آن در دیوان شمس اگر از  29بحر معمول فارسی و عربی از خاص و
مشترک کمتر نباشد ،بیشتر نیست و در همه حال از  17وزن خیلی کمتر است ....
ولی موالنا چند تصرف و ابداع و ابتکار در وزن دارد که در این گفتار ،من پرده از
آن برمی گیرم و اگر هر وزن مزاحف را یکی حساب کنیم رقم وزن این غزلها به
هفتاد وزن مختلف بالغ میشود البته اگر این اختالف محاسبه و آن پردهگشایی در
میان نبود هرگز از کاری که درین زمینه فراهم کردهام  ،سخن نمیگفتم.

 .2وقتی تنظیم فهرست وزن در شرف اتمام بود دوست صاحب نظر دکتر حسن هنرمندی مرا به مقالة فاضل
محترم آقای فرزاد که در مجله خرد و کوشش نشر یافته است متوجه کردند و عکس قسمتی از آن مقاله را از
راه لطف به من مرحمت کردند ازین دوستی و عنایت سپاس بسیار دارم.
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 565۳غزل این دیوان راکه مشتمل است بر  51275بیت  ،غزل به غزل و گاه بیت
به بیت تقطیع کردهام 2و فهرست این کار در  5۳صفحه فراهم است 6که فرصت
خواندن آنها نیست همینقدر به نشان دادن آن اکتفا میکنم و اگر کسانی عالقه به
آگاهی از کم و کیف آن داشته باشند میتوانند در پایان این گفتار به یادداشتها
رجوع کنند.
اکنون در تنگنای این فرصت اکتفا میکنم به ذکر چند دقیقه که حکایتگر
تصرف و عصیان و نیاز موالناست بهوسیلة تفسیر ضمیر و بیان و زبان بی الفبای جان و
آهنگ فغان و وزن و سماع و نمایشگر حال و هیجان و رقص و شور و سوگ و
سور و تأمل و شتاب و جستن و رستن (به فتح اول) و جستن و رستن (به ضم اول) و
شهادت و تکرار شهادت و تماشای شهود و شهادت خویش در شهید خانه سماع.
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سـخن

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود

o

o

این آهنگ رفتن است و رفتن آن سرو روان و رفتن روان و جان آن مفتی ملت
أصحاب نظر و آن عاشق زمزمة مرغان سحر و من با همة مرور و ادامه و تلقین و
تکرار وزنهای دیوان شمس آهنگی برای این رفتن و گسستن نیافتهام ،شاید بدان
جهت که با در گوش داشتن این آهنگ از زبان آن شب بیدارِ سحر جوی نیازی بدان
ندیده ام اما آهنگ بازگشت جان را از سفر و رقص آن را در میان آسمان از زبان این
خرقهسوز مسندبرانداز شنیدهام تو نیز بشنو.

 .2در تقطیع و تعیین وزن شش غزل درماندم و [کار] را نزد استاد فرشتهخوی گشادهروی عزیز حضرت آقای
مدرس رضوی بردم و ایشان به دستگیری و راهنمایی و لطف خود بر منتواری و شرمساری دیرینه من
افزودند.
 .6در ترجیعبندهای دیوان شمس وزنی که در غزلها نیامده باشد  ،ندیدم.
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روح موالنا در شور سماع و مستی و مدهوشی و محو و فراموشی در جمال و
جالل و حال و مقال معشوق از تن او مفارقت کرده است ؛ بنگی شراب گردان روح
او را به سفر و غیبت کشانده است و مفارقت و سفر روح موالنا این بنگابخورده ،
مست نغمه و آهنگی در پی هر سماع حال و قول قوّال و رقص و جستن است و به
ضرب وزنهای شورانگیز که از سماع خیز خاطر و خاستگاه غلیان و غوغای درون و
همآمیز او برمیخیزد از درون جسم به پرواز میگراید و به هنگام بازآمدن نیز به
آهنگی و نوایی نیازمند است که اگرچه رفتن به سفر سریع و شتابآمیز بود،
بازگشتن نرم و دلانگیز باشد در چنین حالتی موالنا از مطرب جان و چنگ جانان
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نوایی نرم طلب می کند نوایی که مردگان آن را می شنوند و به شنیدن آن به رقص و
چرخ برمیخیزند بدین نغمة قیامت انگیز:
مطربـــــا نرمـــــك بـــــزن تـــــا روح بـــــاز آیـــــد بـــــه تـــــن

چــــون زنــــی بــــر نــــام شــــمسالــــدین تبریــــزی بــــزن

o
مطربــــــا بهرخــــــدا تــــــو غیــــــر شــــــمسالــــــدین مگــــــو

o
بــــرتن چــــون جــــان او بنــــواز تــــن تــــن تــــن تــــنن

o
تــــا شــــود ایــــن جــــان تورقصــــان بــــه ســــوی آســــمان

o
تــــا شــــود ایــــن جــــان پاکــــت پــــردهســــوز و گــــامزن

o
شمس دین و شمس دین و شمس دین میگوی و بس

o
تـــــا ببینـــــی مردگـــــان رقصـــــان شـــــده انـــــدر کفـــــن

o
اللـــــههـــــا دســـــتك زنـــــان و یاســـــمین رقصـــــان شـــــده

o
سوسنك

o

o

مستك

شده

گوید

که

باشد

شمس قیس در المعجم گفته است:
« ...به حکم آنکه کالم منظوم بر هیچیك ازین ارکان سهگانه (سبب .وتد.
فاصله) على سبیلاالنفراد خوشآیند نبود و مقبول طباع نمیآمد نه بر اسباب مفرده
چنانکه گفتهاند:
تـــــــا کـــــــی مـــــــا را در غـــــــم داری

تـــــا کـــــی بـــــر مـــــا آری خـــــواری

o

o

یاسمن
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و نه براوتاد مفرده چنان که گفتهاند:
چـــــرا عجـــــب نـــــدارم از نگـــــار مـــــن

کـــه بـــیگنـــه بـــرون شـــد از کنـــار مـــن

o

o

ونه بر فواصل مفرده چنان که گفتهاند:
چکـــــنم صـــــنما چـــــو دلـــــم ســـــتدی

بکشم ز تو هرچه کنی ز بدی
(المعجم)5۳ :

o

اما موالنا از جمع سببها على سبیل االنفراد دو غزل ساخته است  ،مشتمل بر 29
بیت که وزن آن هردو مطابق میزانی که مالک اعتبار آن عروضی تیرهبخت قرن
هفتم است .فعلن – فعلن  -فعلن  -فعلن و متدارک مثمن مقطوع است:
چــــــون دل جانــــــا بنشــــــین بنشــــــین

چــــون جــــان بــــیجــــا بنشــــین بنشــــین
o

عمـــــری گشـــــتی همچـــــون کشـــــتی

انــــــــدر دریــــــــا بنشــــــــین بنشــــــــین

o
افالتـــــــــــــــــونی جالینوســـــــــــــــــی

o
بشـــــــکن صـــــــفرا بنشـــــــین بنشـــــــین

o
چــــون مــــی چــــون مــــیتلخــــی تــــاکی

o
همچــــــون حلــــــوا بنشــــــین بنشــــــین

o

o
(غزل )6۳97

****
ای جــــــان ای جــــــان فــــــی ســــــتراهلل

اشـــــــتر مـــــــیران فـــــــی ســـــــتراهلل

o
جــــــام آتــــــش درکــــــش درکــــــش

o
پـــــــیش ســـــــلطان فـــــــی ســـــــتراهلل

o
ســـاغر تـــا لـــب مـــی خـــور تـــا شـــب

o
انــــــــدر میــــــــدان فــــــــی ســــــــتراهلل

o
ســــــــــاقی برجــــــــــه بــــــــــاده در ده

o
پنگـــــــان پنگـــــــان فـــــــی ســـــــتراهلل

o

o
(غزل )6128
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من در این مقام نه درصدد رد قول شمس قیس رازیام که این وزن را
ناخوشایند تلقی کردهاست و نه در مقام تأیید خوشایندگی دو غزل موالنا؛ اما در
گوش من این وزن ،آهنگ دستك زدن است به رقص و برجستن و نشستن و خاستن
در حالتی بی تنوع و تغییر و در واقع جمع سببها على سبیلاالنفراد ،شاید به علت
همین یكنواختی مقبول طبع نیامده است و من در غزلهای موالنا ،گریزی ازین
یكنواختی یافتهام.
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بــــا مــــن صــــنما دل یــــك دلــــه کــــن

گــــر ســــر نــــنهم آنگــــه گلــــه کــــن

o
مجنـــــــون شـــــــدهام از بهـــــــر خـــــــدا

o
زان زلـــف خوشـــت یـــك سلســـله کـــن
o

ســــی پــــاره بــــه کــــف در چلــــه شــــدی

ســــی پــــاره مــــنم تــــرک چلــــه کــــن

o
ای مطـــــــرب دلزان نغمـــــــة خـــــــوش

o
ایـــــن مغـــــز مـــــرا پـــــر مشـــــغله کـــــن

o

o
(غزل )6۳93
o

این وزن چنان که پیداست در گوش طبع موالنا خوش است و شاید خوشتر از
وزن پیش زیرا به آن دو غزل (در  29بیت) پرداخته و از این  22غزل (در  97بیت).
و دراین وزن دو تقطیع میتوان یافت  .یکی:
فعلن فعلن فعلن فعلن که در این نمایشِ تقطیعی گریز از جمع سببها على
سبیلاالنفراد نیك پیداست؛ جزء دوم و چهارم فاصله است و اول و سوم هر یك ،دو
سبب و این تناوب یکنواختی و بی تنوعی وزن سابق را از میان برمیدارد.
تقطیع دیگر مفعول مفاعیلن فعلن است.
و براساس همین تقطیع است که شمس قیس رازی مطابق میزانها و اصلهای
معمول در عروض سنتی آن را نیز جایز نمیشمارد چنان که گفته است:

سماع وزن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01

« ...در مسدس اخرب این بحر (هزج) مراقبت است میان «یا» و «نون» مفاعیلن و
بعد از مفعول (به ضم آخر) و مفاعلن آید 2به سقوط «یا» و یا مفاعیل (به ضم آخر)
به سقوط «نون» و مفاعیلن صحیح بعد از مفعول (به ضم آخر) نیاید اال که بعد از جزء
صحیح آخر بی دیگر آید ؛ چنانکه مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 6و این نتواند بود
اال مثمن یا مربعی ».
از بحث و دقت نظر در این باره میگذریم .این وزن حدّ فاصل و حلقة وسطای
وزن دیگری است که آن را چنانکه دیدیم  ،شمس قیس رازی جمع فاصلههای على
سبیلاالنفراد و ناخوشایند خوانده است  ،بر این تقطیع:
فعلن فعلن فعلن فعلن (جمع چهار فاصله صغری)
در این وزن هر چند هشت وقف هر یك بعد از یك ضرب یکسان بی هیچ تغییر
و تنوعی نوعی یكنواختی و سنگینی فراهم میکند اما غلبه بیست و چهار حرکت بر
هشت ساکن به نسبت سه بر یك حالتی مخالف آن وقف است به کیفیتی که خود
نوعی دیگر از آهنگ ضربی و دستك زدن بر رقص و جستن است با شتاب و وقفی
پرهیجانتر از وزن اسبق فعلن فعلن فعلن فعلن و هم اضطرابآمیزتر و تأمل-
انگیزتر از وزن سابق فعلن فعلن فعلن فعلن که گفتیم و حد فاصل این دو وزن
است.
آخر نه بنای موالنا بر چرخش در وزن و تکرار آهنگ است ؟ و معنی و لفظ همه
در غلبه همین حالت اوست ؟ در هر موقع و مقام بنا به مقتضای هر کیفیت درون که
انبوهی کثیر و خیلی گران از آنها پیوسته از درون او به بیرون هجوم میبرند ،با ضرب
و آهنگی و رقص و جستنی متناسب است.
از رهاوی میرهد یا از رهایی میخسبد و به زنگله بر میخیزد.
 . 2مثل مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) وزن لیلی و مجنون نظامی که موالنا در
آن  661غزل (در  )6577بیت ساخته است .یا مفعول مفاعلن مفاعیلن که موالنا درین وزن  22غزل (در 21۳
بیت) پرداخته.
 .6هزج مثمن اخرب و موالنا درین وزن  615غزل (در  6271بیت) پرداخته است.
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بــا پــردة رهــاوی یــا پــردة رهــایی

مــــیزن ســــه تاکــــه یکتاگشــــتم مکــــن دوتــــایی

2

در خـــواب کـــردهای ز رهـــاوی مـــرا کنـــون

بیــــدار کــــن بــــه زنگلــــهام کــــانم آرزوســــت

o
ایــن علــم موســقی بــر مــن چــون شــهادت اســت

o
چـــون مـــومنم شـــهادت و ایمـــانم آرزوســـت

o

( غزل )6925

او و صنم او هردو پرده شناساند:
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مــــیشناســــد پــــردة جــــان آن صــــنم

چـــون ندانـــد پـــرده را صـــاحب حـــرم

o
پـــــردههـــــایی مـــــینـــــوازد پـــــرده در

o
تـــا رهـــایی مـــیزنـــد بـــی زیـــر و بـــم

o
عقــل و جــان آنجــا کنــد رقــص الجمــل

o
کــــو بــــدرّد پــــردة شــــادی و غــــم

2

 .2در دو غزل یکی به مطلع متن و یکی به مطلع
ای چنگ پردههای سپاهانم آرزوست
وی ناله ! نالة خوش سوزانم آرزوست
چندین اصطالح موسیقی راگرد آورده است ازین دست:
در غزل ( )6925سه تا  -پرده رهاوی  -زیر و بم – نای -قول – عراق -نوا  -پرده سپاهان  -راه  -زنگله  -دو
زیر افکند .قول راست  -حجاز – پردة حسینی  -عشاق  -بوسلیك  -مایه  -دوگاه – چارگاه.
در غزل ( )137چنگ  -پردههای سپاهان  -نای  -پردة حجاز  -پرده عراق  -عشاق  -راست  -بوسلیك.
حسینی  -مایه  -زیر خرد .زیر بزرگان -رهاوی -زنگله  -علم موسیقی.
غزل اول را آقای مسعود فرزاد در مقاله خود نقل کرده است.
در غزلی مطربان را دعا میکند
خدایا مطربان را انگبین ده
برای ضرب دست آهنین ده
(غزل )6516
تا آخر غزل دعا برای مطربان است که دست و پای خویش وقف عشق کردهاند و گوش موالنا و سماعیان را
پر از پیغام و پیوسته چون کبوتران در عشق مینالند و جگرها را از سرچشمه نغمه و سرود آب میدهند.

سماع وزن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01
ما به سر رقصان چو بر کاغذ قلم

ایـــن نفـــس آن پـــرده را از ســـر گرفـــت

(غزل )2221

گاه از رقص بر پردةگران و زخمة سنگین ملول است:
نیـــــــز برداشـــــــتی تـــــــوای مطـــــــرب

ایـــــن بـــــه آهســـــتگی تـــــوان کـــــردن

o
ایـــن گــــران زخمـــهیــــی ســـت نتــــوانیم

o
رقـــــص بـــــر پـــــردة گـــــران کـــــردن

o
یــــــك دو ابریشــــــمك فروتــــــر گیــــــر

o
تـــــــا تـــــــوانیم فهـــــــم آن کـــــــردن

o
انــــدک انــــدک ز کــــوه ســـنگ کشــــند

o
نتـــــــوان کـــــــوه را کشـــــــان کـــــــردن

o

o
(غزل )6۳99

و به هنگام غم از یارکان رقصان و مطرب غمگسار جان رقصی به ضرب حزین و
آهنگی سازگار با غم طلب میکند:
یارکــان رقصــی کنیــد انــدر غمــم خــوشتــر ازیــن

کـــره عشـــقم رمیـــده نـــی لگامســـتم نـــه زیـــن

o
پـــیش روی مـــاه مـــا مســـتانه یـــك رقصـــی کنیـــد

مطربــا بهـــر خـــدا بــر دف بـــزن ضـــرب حـــزین

o

o
(غزل )298۳

 .2شتران مست شکستند ببین رقص جمل

ز اشتر مست که جوید ادب و علم و عمل
(غزل )2511

 09ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در جستجوی پردة دلدار است که با سماع و انعطاف قامت رقصان او سازگار
باشد:
پـــرده دیگـــر مـــزن جـــز پـــردة دلـــدار مـــا

آن هــزاران یوســف شــیرین شــیرین کــار مــا

o

o
(دیوان ج  2ص )89
o

نغمه سبك و تند از مطرب رباب خواهد:
ســــــبك بنــــــواز ای مطــــــرب ربــــــابی

بگـــــردان زوتـــــر ای ســـــاقی شـــــرابی

o

o

سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

(غزل )6272

زاری در پردہ زیر خوش است:
ای مطــــــــرب دل بــــــــرای یــــــــاری را

در پــــــــرده زیــــــــر گــــــــوی زاری را

o

o
(غزل )225
o

آرزوی رقص در آتش دیدار و وصال دارد:
کـــی بیـــنم از شـــعاع وصـــال تـــو آتشـــی

شــــــعرتر و قصــــــیده غــــــرّا بســــــوخته

o

o
(غزل )61۳2
o

رقص از پی قامتی که گویی قیامت سماعآبادی خاسته از قیام اوست:
قیمــت عشــق صــال زد کــه ســماع ابــدی اســت

جــز پــی قامــت او رقــم و هیــاهوی مکــن

o

o

دم مــزن ور بزنــی زیــر لــب آهســته بــزن

دم حجاب است یکـی تـو کـن و صـد تـوی مکـن

o

o
(غزل )2996

***
پـــــــــیش تـــــــــو ذرهوار رقصـــــــــانیم

o
از هـــــــوای تـــــــو بنـــــــد بشکســـــــتیم

o
(غزل )2722

سماع وزن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 08

بر پایکوبی خود طالب دست زدن و رقص اوست:
ای جــان و جهــان برجــه از بهــر دل مســتی

مــن پــای همــی کــوبم ای جــان و جهــان دســتی
o

(غزل )6325

گاه از یك پرده ملول است:
پـــــرده بگـــــردان و بـــــزن ســـــاز نـــــو

هــــین کــــه رســــید از فلــــك آواز نــــو

o

o
(غزل )6626
o

گاه از بام تا شام با یك پرده میجهد:
مطـــــــرب جـــــــانهـــــــای 2دل بـــــــرده

تــا بـــه شـــب تـــا بـــه شـــب همـــین پـــرده
(غزل )6122

و خبر از پردة نو:
در دل مـــــن پـــــردة نـــــو مـــــیزنـــــی

ای دل و ای دیـــــــــده و ای روشــــــــــنی

o
پـــرده چنـــان زن کـــه بـــه هـــر زخمـــهیـــی

o
پــــــرده غفلــــــت ز نظــــــر بــــــر کنــــــی

o
نکتـــة چـــون جـــان شـــنوم مـــن ز چنـــگ

o
تـــن تـــن تـــن تـــن کـــه تـــو یعنـــی تنـــی

o
گـــــر تـــــنم و گـــــر دلـــــم و گـــــر روان

o
شـــــاد بـــــدانم کـــــه تـــــوام مـــــیزنـــــی

o

o
(غزل )5278

از جستن بسیار بر پرده قافیهها آزرده است و در پی آهنگی غیبی و جستن و
رقص بیگفتار است:
ســـــماع آمـــــد هـــــال ای یـــــار برجـــــه

مهیّـــــا بـــــاش و وقـــــت کـــــار برجـــــه

o

o

 .2با مدّ الف (در حرف نون خاصیتی است که الف کشیده پیش از آن تکلفی میانگیزد).

 01ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بســـــــی بهـــــــر قـــــــوافی برجهیـــــــدی

خموشــــی گیــــر و بــــی گفتــــار برجــــه

o

o
(غزل )6512

بلی گردانیدن وزن و تغییر بستر رقص و سماع در نهاد موالنا احساسی ناگزیر و
ضرورتی اجتنابناپذیر است بدین تغییر که گاه نفس به نفس درحال و ضمیر او روی
میکند .چه میتوان کرد جز چنگ در پردههای گوناگون زدن:

سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

هلــه دوشــت یلــه کــردم شــب دوشــت یلــه کــردم

دغــل و عشــوه کــه دادی بــه دل پــاک بخــوردم

o
نفســـی شـــاخ نبـــاتم نفســـی پـــیش تـــو مـــاتم

o
چــه کــنم چــاره چــه دارم بــه کفــت مهــره نــردم

o

o

چه کسم من چه کسم من که بسی وسوسهمندم

o
گه از آن سـوی کشـندم گـه ازیـن سـوی کشـندم

o
مگــر اســتارة چــرخم کــه ز برجــی ســوی برجــی

o
بـــه نحوســـیش بگـــریم بـــه ســـعودیش بخنـــدم

o
نفســـی آتـــش ســـوزان نفســـی ســـیل گریـــزان

o
زچــه اصــلم زچــه فصــلم بــه چــه بــازار خرنــدم

o
نفســــی فــــوق طبــــاقم نفســــی شــــام و عــــراقم

o
نفســــی غــــرق فــــراقم نفســــی راز تــــو رنــــدم

o
نفســــی همــــره مــــاهم نفســــی مســــت الهــــم

o
نفســـی یوســـف چـــاهم نفســـی جملـــه گزنـــدم

o
نفســـی رهـــزن و غـــولم نفســـی تنـــد و ملـــولم

o
نفســـی زیـــندو بـــرونم کـــه بـــر آن بـــام بلنـــدم

o
بـــزن ای مطـــرب قـــانون هـــوس لیلـــی و مجنـــون

o
کــه مــن از سلســله جســتم وتــد هــوش بکنــدم

(غزل )22۳2

2

(غزل )22۳8

 .2رمل مثمن مخبون که موالنا در آن  32غزل در  336بیت ساخته است.

سماع وزن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 00

سخن از جمع فاصلهها بود و ناخوشایندی آن در نظر شمس قیس رازی و خروج
موالنا از قاعدههای معمول در سنت عروضیان:
دل مـــــن دل مـــــن دل مـــــن بـــــر تـــــو

رخ تـــــو رخ تـــــو رخ بـــــا فـــــر تـــــو

o
کـــف تـــو کـــف تـــو کـــف رحمـــت تـــو

o
لــــب تــــو لــــب تــــو لــــب شــــکر تــــو

o
دم تــــــو دم تــــــو دم جــــــان وش تــــــو

o
مـــی تـــو مـــی تــــو مـــیچـــون زر تــــو

o
در تــــــو در تـــــــو در بخشــــــش تـــــــو

o
گــــل تــــو گــــل تــــو گــــل احمــــر تــــو

o

o
(غزل )6631
o

و در همه حال درین طرف حد فاصل سه وزن معهود یعنی در جمع فاصلهها على
سبیلاالنفراد نیز موالنا چنان نپائیده است و یك غزل  3بیتی بیشتر در آن نساخته
است.
موالنا در بحر متقارب سالم  6۳غزل ساخته است (در  621بیت) و در مقصور
(محذوف)  25غزل (در 227بیت) چنان که میدانیم متقارب از دایرة چهارم است
که آن را متفقه نام نهادهاند .2و از آن تنها متدارک را که در بنای سبب و وتد عکس
متقارب است  ،تخریج کردهاند و در شمار زحافهای متقارب تنها مثمن مقصور (یا
محذوف) را عذب خواندهاند و باقی زحافهای منشعب از آن را ثقیل و خارج از
معمول دیدهاند و مثمن اثلم این وزن نیز در عِداد همین ثقیلهاست شاهد آن ملمعی
است از حمیدکازرونی (نه حمیدی شیرازی) با وزن  :فعلن فعولن فعلن فعولن
مــــــذ بنــــــت عنــــــی یــــــا ذا الجفــــــاء

صـــــــبرت قلبـــــــی بیـــــــت الـــــــبالء

 .2دایره هزج (مؤتلفه) هزج و رجز و رمل.
 .6دایره منسرح (مختلفه) منسرح و مضارع و مقتضب و مجتث.
 .5دایره سریع (منتزعه) سریع وغریب وقریب وخفیف ومشاکل.
 .1دایرة متقارب (متفقه) متقارب ومتدارک.

 00ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

o
درد جــــــدایی کشــــــته اســــــت مــــــا را

o
کـــــــــس را مبـــــــــادا درد جـــــــــدایی

o
احرقــــــت قلبــــــی اســــــقمت روحــــــی

o
اکـــــــرم ســـــــریعا ارســـــــل دوایـــــــی

o
ای راحــــت جــــان بــــی بنــــده چــــونی

o
وی نــــــور دیــــــده آخــــــر کجــــــایی

o

o

و برای این وزن تقطی ع دیگر نیز داریم به این صورت مثمن (مستفعلن فع مستفعلن
فع) یا به این صورت مربع (مستفعالتن مستفعالتن) و جزء مستفعالتن نیز بنا به قول
عروضیان در شمار سی وسه جزء اصلی و فرع 2معمول و مقبول که شعر عذب پارسی
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

بدانهاست ،نیامده است و هر که برای اظهار مهارت از شاعران متقدم ساختهاند در
شعرهای مستثقل خویش به قول عروضیان تقلید شعر عرب کردهاند و آن ازاحیف
گران را در شمار ازاحیف پارسی نباید شمرد .اما موالنا در همین وزن به هر تقطیع 2۳
غزل پرداخته (در  218بیت) از جمله:
ای هفـــــت دریـــــا گـــــوهر عطـــــا کـــــن

ویــــن مــــسهــــا را پــــر کیمیــــا کــــن

o
بگریســــت بــــر مــــا هــــر ســــنگ خــــارا

o
ایــــــن درد مــــــا را جانــــــا دوا کــــــن

o

o
(غزل )6۳92

در میان زحافهای بحر رمل ،مثمن مشعث اصلم مسبغ آمده است برین تقطیع:
مفعولن مفعولن مفعولن فعالن.
و موالنا در این زحاف خالی از اصلم و تسبیغ  5غزل (در 6۳بیت) پرداختهاست.
مفعولن مفعولن مفعولن مفعولن:
 .2هفت اصل مفاعیلن  -فاعالتن  -مستفعلن  -مفعوالت (به ضم آخر) .فاعالتن – مستفعلن فعولن و بیست و
شش فرع مفاعیل -مفاعیل (به ضم آخر) – فعولن -فاعلن -مفعولن -مفعول -مفعول (به ضم آخر) .مفاعلن
فاع-فع  -فاعالت .فعالتن .فعالت -فعلن فعلن = فاعالن -فعالن  -مفتعلن ۔ فعوالن  -مفعوالن ۔ فعول ( -به
ضم آخر) ۔ فعول فعل  -فعالن  -مفاعیالن  -فاعلییان.

سماع وزن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01
موالنـــــــا موالنـــــــا اغنانـــــــا اغنانـــــــا

امســـــــینا عطشـــــــانا اصـــــــبحنا ریانـــــــا

o
التاســـــى التنســـــى التخشـــــى طغیانـــــا

o
اوطانــــا اوطانــــا مــــن اجلــــك اوطانـــــا

o
شــــــرقنا آنســــــنا ان کنــــــت ســــــکرانا

o
یـــــا بـــــارق یـــــا طـــــارق عانقناعریانـــــا

o

oپ

(غزل )679

افتـــــــــادم افتـــــــــادم در آبـــــــــی افتـــــــــادم

گــــر آبــــی خــــوردم مــــن دلشــــادم دل شــــادم

o
از چرخــــی از اوجــــی بــــر بحــــری بــــر مــــوجی

o
خـــوش تختـــی خـــوش تختـــى بنهـــادم بنهـــادم

o
مـــــــوالیم مــــــــوالیم در حکــــــــم دریــــــــایم

o
در اوجـــــش در مـــــوجش منقـــــادم منقـــــادم

o
ای کوکــــب ای کوکــــب بگشــــالب بگشــــالب

o
شـــرحی کــــن شـــرحی کــــن بروفـــق میعــــادم

o
هـــــر ذره هـــــر ذره مـــــیجویـــــد مـــــیگویـــــد

o
ز ارشـــــادش ز ارشـــــادش اســـــتادم اســـــتادم

o

o
(غزل )2916
o

****
ای جـــان چنـــدان خـــوبی نـــو بـــاوهی یعقـــوبی

خرخاشــــی آشــــوبی جــــانهــــا را مطلــــوبی

o
جــــــان جــــــان مــــــایی معنــــــى اســــــمایی

o
هســـــتی اشـــــیایی ســـــر فتنـــــهی غوغـــــایی

o
چـــون جـــامی در خـــوردم برخیـــزم بـــر گـــردم

o
از شـــاخ آن وردم ســـر خـــم گـــر صـــفرایی

o
یــــا مــــولی یــــا مــــولی اخبرنــــی عــــن لیلــــى

o
ال ترجــــــه ال ترجــــــه فاللیــــــل ذا حبلــــــی

o
موالنـــــــا موالنـــــــا قـــــــد صـــــــرنا حیرانـــــــا

o
غفرانــــــا غفرانــــــا ســــــبحانی ســــــبحانی

o

o
(غزل )5285
o

 01ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحر خفیف از اصل مستفعلن فاعالتن (دو بار) فعالتن مفاعلن فعالتن است .و جز
مسدسِ آن را خوشآینده نشمردهاندو رایج نبوده است (باید دید به علت رایج نبودن
خوشآینده شمرده نشدهاست یا به دلیل خوشآینده شمرده نشدن  ،رایج نبودهاست)
و این بیت رودکی را که مثمن است:
گـــر کنـــد یـــاریی مـــرا بـــه غـــم عشـــق آن صـــنم

بتوانـــد زدود زیـــن دل غـــم خـــوار زنـــگ غـــم

o

o

وزن فاعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن خالی از ذوق یافتهاند و موالنا از مثمن
مخبون همین وزن( 2فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن)  25غزل (در  282بیت) دارد:
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

هلــه طبــل وفــا بــزن کــه بیامــد اوان تــو

مــیچــون ارغــوان بــده کــه شــکفت ارغــوان تــو

o

o

***
صــنما خرگــه تــوام کــه بســازی و بــر کنــی

قلمــیام بــه دســت تــو کــه تراشــی و بشــکنی

o

o

***
شــب محنــت کــه بــد طبیــب و تــو انگــار یــاد کــن

کــه ز پــای دلــت بکنــد چنــان خــار یــاد کـــن

o

o

موالنا به وزنهای خاص عروض عرب (طویل و مدید و بسیط و وافر و کامل) نیز
به فارسی و عربی گاه گاه سر و دستی افشانده است  ،از جمله به وافر مثمن :
فمــا طلبــوا ســوی ســقمى فطــاب علــى مــا طلبــوا

عجــب خبــری کــه مــیدهــدم دم وغــم او کــرو فــر او

o
فالهـــــرب اذا طلبـــــوا وال طـــــرب اذا هربـــــوا

o
عجب چه بود به هر دو جهان که آن نبود میسّر او

o

o
(غزل )6672
o

باقی این دسته از وزنهای دیوان شمس درجدولها مشخص شده است.
 .2و درخ فیف مسدس مخبون محذوف (فاعالتن مفاعلن فعلن) وزن حدیقة حکیم سنایی  2۳9غزل (در 272
بیت) فراهم کرده است.

سماع وزن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01

در میان غزلهای دیوان شمس  1غزل ( 26بیت) داریم که میتوان آن را به
متفاعالتن متفاعالتن تقطیع کرد به صورت مربع؛ و یا به صورت مثمن :متفاعلن فع
متفاعلن فع:
دل مــــن کــــه باشــــد کــــه تــــرا نباشــــد

تــن مــن کــه باشــد کــه فنــا نباشــد

o

o
(غزل )925

تـــو چنـــین نبـــودی تـــو چنـــین چرایـــی

چـــه کنـــی خصـــومت چـــو از آن مـــایی

o

o
(غزل o)5222

****
تـــو خـــدای خـــوبی تـــو صـــفات هـــویی

تــــو یکــــی نباشــــی تــــو هــــزار تــــویی

o
بــــه یکــــی عنایــــت بــــه یکــــی کفایــــت

o
ز غـــــم و جنایـــــت همـــــه را بشـــــویی

o
تـــــو مـــــرا نگـــــویی ز کـــــدام بـــــاغی

o
تـــــو مـــــرا نگـــــویی ز کـــــدام کـــــویی

o
همــــه شــــاه روزی همــــه مــــاه ســــوزی

o
همــــه وای وایــــی همــــه هــــای هــــویی

o
تـــو اگـــر حبیبـــی چـــه عجـــب حبیبـــی

o
تـــو اگـــر عـــدویی چـــه عجـــب عـــدویی

o
ز حیــــات بشــــنو کــــه حیــــات بخشــــی

o
ز نبـــــات بشـــــنو کـــــه نبـــــات خـــــویی

o
تــــو اگــــر ز مســــتی دل مــــا بخســــتی

o
دو سبوشکســــتی نــــه دوســــد ســــبویی؟

o

o
(غزل )5226
o

و جزء متفاعالتن از فاصلهیی و وتدی و سببی جمع آمده است و نقش همه
وزنها را که از این سه رکن پدید میآیند در این جزء میتوان دید و به همین سبب
است که شاعر گرامی زمان ،حمیدی شیرازی ،آن را به عنوان حلقة مفقوده جزءهای
عروضی برای سنجش وزن پیشنهاد کردهاست و با بیانی شاعرانه و همراه با خشمی

 01ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که از آن این حکومت بیرحمانه زاده است «متفاعالتن به دنیا میآید وهمه زحافها
پیش او میمیرند».
اما اگر براستی این جزء شگفت که کل وجود همه وزنها را در دل دارد در زمان
موالنا شناخته بوده است ،دیگر کودکی ده -یازده ساله نیست بلکه حداقل هفتسد و
اند سال از عمر او میگذرد.

سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

